
Stadin Aikapankki  (STAP)

• Jäsenet antavat ja vaihtavat palveluita
• kaikkien aika, työ ja avun tarve yhtä

arvokkaita, 1 tovi = 1 tunti



Motiivina sosiaalinen ja
ekologinen oikeudenmukaisuus

Aikapankeissa on
tärkeää, että ne joilla ei
ole paljon rahaa voivat
myös ostaa palveluita.

Aikapankkiperiaatteet
mahdollistaa uudenlaisen

kulttuurin luomista
auttamistyöhön.

Halu olla mukana
sellaisessa, jossa

jokainen työ on yhtä
arvokasta.

Tovit helpottaa
avun pyytämistä.

Aikapankissa ei jää
kiitollisuudenvelkaa.

Haluaa olla mukana,
kun kokee että itsellä
on paljon annettavaa.

Kiinnostavaa olla mukana
kokeilussa, jossa

muutetaan tovi kerrallaan
maailmaa paremmaksi

Miksi aikapankki?

Aikapankki mahdollistaa
kansalaisten omaehtoisen ja

vapaaehtoisen tekemisen
yhdessä, … rakentaa erilaisia

suhteita kuin rahaan perustuvat
suhteet.”

Halutaan kehittää
paikallisrahaa ja eettistä

paikallistaloutta.

Halu pysyä mukana yhteis-
kunnassa ja ajan tasalla,
kun jää itse eläkkeelle

Kivaa tavata eri-
ikäisiä ihmisiä

Yhteisöllisyys on tärkein
syy olla mukana.”

Aikapankissa saa
käyttää omia

erikoistaitojaan
enemmän kuin
perinteisessä
vapaaehtois-

työssä

Markkinoistuvissa
kilpailuyhteiskunnassa

pitäisi olla konkreettisia
vaihtoehtoja, että voi
toimia toisella tavalla.

Kansallisten ja Euroopan
valuuttojen ongelmat

tiedossa, tarvitaan
vaihtoehtoja

Hyvä, kun aikapankeissa
päästään suoraan

vaihtosuhteisiin eikä
kukaan vedä välistä



Vaihtojen järjestelmä netissä
- STAP on osa verkostoa

Vaihtojen järjestelmä netissä
- STAP on osa verkostoa



Aikapankkeja ja paikallisvaluutat

www.ces.org.za

• 729 ryhmää
• 71 maassa



Aikapankkeja Suomessa



Aikapankin palvelut kiertävät

www.timebanking.org
Sanna Pellicioni



edistää ihmisten keskinäistä avunantoa
ja sitä kautta kehittää kulttuuria
yhteisöllisempään suuntaan.

STAP vahvistaa sosiaalisesti ja
ekologisesti oikeudenmukaista
paikallistaloutta, jossa jokaisella
ihmisellä on yhtäläinen arvo ja
osallistumisen mahdollisuudet.

Stadin Aikapankin tavoitteena on



Stadin Aikapankin arvot
• Tasa-arvo

• tarjoajat, käyttäjät, aika…
• Yhteisöllinen vastavuoroisuus

• teot kiertävät, annetaan, pyydetään apua
• Me-henki ja yhteisöllisyys

• kyvyt kaikkien hyväksi asuinalueella
• Ekologinen kestävyys

• lähituotanto, kierrätys, yhteiskäyttö…
• Taloudellinen oikeudenmukaisuus

• ei mitata rahassa, ei voittoa…
• Paikallisuus ja osallistava kulttuuri

• hyvinvoinnin kehittäminen itse
• Omaehtoinen toiminta ja autonomia

• ihmisten tarpeet, itsenäisyys muista toimijoista
• Yhteistyö ja oikeudenmukainen päätöksentekomenettely

• yhteisymmärryksen luominen





Tovivero
























